1/6

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเพิ่มชื่อและรำยกำรบุคคลเข้ ำในทะเบียนบ้ ำนกรณีบุ คคลสัญชำติไทยที่เดินทำง
กลับจำกต่ ำงประเทศโดยใช้ หนังสือเดินทำงของต่ ำงประเทศหรื อหนั งสื อส ำคั ญประจำตัว (Certificate of
Identity) ออกให้ โดยสถำนเอกอัครรำชทูตหรื อสถำนกงสุลใหญ่ ไ ทย และมีหลักฐำนเอกสำรรำชกำรที่ระบุว่ ำ
เป็ นผู้มีสัญชำติไทย
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้ าในทะเบี ยนบ้ านกรณี บุคคลสัญชาติ ไทยที่ เดินทางกลั บจาก
ต่างประเทศโดยใช้ หนังสื อเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสื อสาคัญ ประจ าตัว(Certificate of Identity) ออกให้ โดย
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุ ลใหญ่ ไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ ระบุว่า เป็ นผู้ มีสัญชาติไทย
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่ มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ.2551)
2)

พ.ร.บ.กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้ วยการปฏิ บตั ิงานการทะเบี ยน
ราษฎรเพื่อประชาชน พ.ศ.2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้ าในทะเบี ยนบ้ านกรณี บุคคลสัญชาติ ไทยที่ เดินทาง
กลับจากต่างประเทศโดยใช้ หนังสื อเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสื อสาคัญ ประจาตัว (Certificate of Identity)
ออกให้ โดยสถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุ ลใหญ่ ไทย และมีหลักฐานเอกสารราชการที่ ระบุว่ าเป็ นผู้ มีสัญชาติ
ไทย สานักงานเขตตุสิต นายมงคล
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ำยทะเบียน สำนักงำนเขตดุสิต /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่ เวลำ
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5414-16 โทรสำร 0
2243 5311-5 ต่ อ 5416)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ ขอเพิ่มชื่อจะต้ องมีเอกสารราชการที่ ระบุว่ าเป็ นผู้ มีสัญชาติไทย
สถานที่ยื่นคาร้ อง
- สานักทะเบียนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในปัจจุ บนั
ผู้ ยื่นคาร้ อง
- ผู้ ขอเพิ่มชื่อ
ผู้ ขอเพิ่มชื่อจะต้ องมีเอกสารราชการที่ ระบุว่ าเป็ นผู้ มีสัญชาติไทย
สถานที่ยื่นคาร้ อง
- สานักทะเบียนที่ผ้ ู ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลาเนาอยู่ในปัจ จุบนั
ผู้ ยื่นคาร้ อง
- ผู้ ขอเพิ่มชื่อ หรือ บิดามารดา หรือผู้ ปกครองโดยชอบด้ วยกฏหมาย( กรณี ผ้ ู ขอเพิ่มชื่อเป็ นผู้ เยาว์)
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุไว้ ในคู่มื อ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
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เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจจะลงนามบันทึ กดังกล่ าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

1. ตรวจสอบความถูกต้ อง 25 วัน
ของเอกสารหลักฐานที่ผ้ ู ร้อง
นามาแสดงโดยเฉพาะ
เอกสารที่ระบุว่าผู้ ขอเพิ่มชื่อ
เป็ นผู้ มีสัญชาติไทย
2. ตรวจสอบว่าผู้ ขอเพิ่มชื่อ
มีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้ านอื่นหรือไม่
3. สอบสวนผู้ ขอเพิ่มชื่อ เจ้ า
บ้ าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ให้ ปรากฏข้ อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติของผู้ ขอเพิ่ม
ชื่อในประเด็นชื่อตัว ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด สถานที่เกิด
ภูมิลาเนาที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ บิดามารดา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายทะเบียน
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

(ไม่นบั รวม
ระยะเวลารอคอย
การนัดหมายและ
การประสานงาน
กับสานักทะเบียน
หรือหน่วยงานอื่น)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

หมำยเหตุ

4. รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้ อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

การพิจารณา

2)

กรณี อนุมตั ิ
- เพิ่มชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ้ าน
กรณี ไม่อนุมตั ิ
- แจ้ งผู้ ร้องทราบพร้ อม
เหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการ
ได้ เพื่อให้ ผ้ ู ร้องอุทธรณ์
คาสั่งภายใน 15 วัน

5 วัน

ฝ่ ายทะเบียน
สานักงานเขต
ดุสิต

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
1
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(อำทิเช่น บัตร
ประจำตัว
ประชำชน, บัตร
ประจำตัวคนซึ่งไม่
มีสัญชำติไทย,
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
หนังสื อเดินทำง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง
ด้ ำว, หนังสื อ
เดินทำง, บัตร
ประจำตัวคน
พิกำร ฯลฯ แล้ วแต่
กรณี )
(ที่ขอเพิ่มชื่อเข้ ำใน
ทะเบียนบ้ ำน)
(หรือหนังสื อ
สำคัญประจำตัว
(Certificate of
Identity))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

บุคคลที่
น่ำเชื่อถือซึ่ง
สำมำรถรับรอง
และยืนยันตัว
บุคคลได้

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายทะเบียน สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5414-16 โทรสำร 0
2243 5311-5 ต่ อ 5416)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
ที่ตง/หมายเลขโทรศั
ั้
พท์ สานักงานเขต 50 เขต
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พิมพ์
สถำนะ

26/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

